
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                            HOTĂRÂREA NR. 511 

privind preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate în 
incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din 
municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Consiliului Judeţean 

Dolj, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
 
          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.09.2013; 

Având în vedere raportul nr.135880/2013 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate în incinta 
Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din municipiul  
Craiova, str.Tabaci, nr.3A, din administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013;   

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5, lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2, 
art.121 alin.1-3 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

   HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă preluarea blocului de garsoniere H 8-9 şi a terenului aferent, situate în 
incinta Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din 
municipiul  Craiova, str.Tabaci, nr.3A, şi aparţinând domeniului public al 
municipiului Craiova, din administrarea Consiliului Judeţean Dolj, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

 Art.2. Preluarea bunurilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se va face în baza 
procesului-verbal întocmit de comisia de inventariere, care va fi stabilită prin 
Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova, în termen de 30 de zile de la 
evacuarea din spaţiu a celor 26 de persoane. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea 
inventarului  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova şi 
încetează efectele Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.245/2004 referitoare la aprobarea  Protocolului de preluare a unor bunuri şi 
personal de la Centrul de Recuperare şi reabilitare a Persoanelor cu handicap 
Craiova. 

                Art.4.  Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin 
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a  
Hotărârii Guvernului nr.141/2008. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul   
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Consiliul Judeţean Dolj vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR, 
Dan Adrian CHERCIU  Nicoleta MIULESCU 



 
 


